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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 3. juni 2021  

 
Sak: SR-sak 17/21 
 Høringsinnspill Regional Planstrategi for Nordland 2021 - 2024 

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Gildes-

kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.  

Salten Regionråd viser til høring av Regional planstrategi for Nordland 2021-2024. Salten 

Regionråd behandlet saken i styremøte den 10. mai 2021 og i regionrådets møte den 3. juni 

2021. Salten Regionråd er i hovedsak enig i de vurderinger og prioriteringer som er gjort, og 

støtter i all hovedsak forslag til Regional planstrategi for Nordland 2021 – 2024. Vi mener det 

er viktig og riktig å ha et langsiktig utviklingsperspektiv for Nordland når det gjelder å gi en 

strategisk retning for samfunnsutviklingen i årene fremover. De langsiktige utviklingsmålene 

er i tråd med regionrådets erfaringer og strategier (Saltenstrategier 2020-2024). 

Planstrategiens analysedel gir en god oversikt over de utfordringer og muligheter som ligger i 

Nordland, og vi kjenner oss godt igjen i beskrivelsen som er gjort. Vi ønsker imidlertid å be-

merke følgende, både når det gjelder analysedelen og de langsiktige utviklingsmålene / ulike 

innsatsområdene som ligger i planstrategien:  

 

− Salten Regionråd støtter opp under de foreslåtte konkrete satsingene i planstrate-

gien, og mener det er et behov for en mer helhetlig tenkning rundt utformingen av at-

traktive og inkluderende samfunn. Dette gjelder både hvordan vi kan skape nye ar-

beidsplasser, etablering av mer velfungerende lokale boligmarkeder, tilrettelegging 

for integrering av nye innbyggere, styrking av grunnlaget for kommunenes finansie-

ring av tjenestetilbudet, utvikling av kultur-, service- og tjenestetilbud m.m. Regionrå-

det oppfordrer fylkeskommunen til å invitere kommunene og andre aktører inn i en 

prosess for å tenke mer helhetlig rundt utformingen av attraktive og livskraftige lokal-

samfunn.  

 

− Digital infrastruktur bør løftes inn i den regionale planstrategien i større grad enn det 

som framkommer i utkastet. Digital infrastruktur er en forutsetning for likeverdig delta-

kelse og tilgang til offentlige tjenester i samfunnet, særlig i distriktene. Salten Region-

råd mener det er essensielt at alle kan ha tilgang til bredbånd med et fremtidsrettet 

kapasitetsmål i årene fremover. Dekning, hastighet og robusthet i den digitale infra-

strukturen er avgjørende for at stabile digitale innbyggertjenester kan gis i hele lan-

det. I næringslivet er internett en forutsetning for verdiskaping og for å ivareta ar-

beidsplasser i distriktene. Geografien i så vel Salten som andre deler av Nordland, 

tilsier at det vil være utfordringer med stabilt brebånd med tilstrekkelig hastighet for å 

dekke næringslivets behov, og utbyggingstakten i Salten og Nordland møter ikke for-

ventningene og skaper utfordringer for videre vekst og utvikling.  
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− Samferdsel er en viktig faktor for bosetting i distriktene og gode samferdselsløsninger 

er også avgjørende for næringsliv og arbeidsplasser i distriktene. Dette perspektivet 

bør tydeliggjøres i større grad i planstrategien, jf. fylkeskommunens forvaltningsan-

svar når det gjelder samferdsel. Tilrettelegging for miljøvennlig og trygg transport og 

infrastruktur som binder lokalsamfunn, regioner og landsdeler sammen støttes fullt ut, 

og er i tråd med Salten Regionråds strategier. 

 

− Når det gjelder befolkningsutvikling mener vi det er viktig at Nordland fylkeskommune 

jobber aktivt for å få kunnskap om hvordan muligheten for utdanning, påvirker demo-

grafi og utvikling i Nordland. Vi mener også at ulike samfunnsmessige endringer og 

samfunnsutviklingsprosjekter vil ha innvirkning og betydning for prognosene for be-

folkningsutvikling. Befolkningsutvikling og rekruttering av arbeidskraft er viktige fokus-

områder som må tas inn i planstrategien.  

 

− Når det gjelder selve strukturen i dokumentet, som kan oppleves noe uoversiktlig ved 

at det i kapittel 2 defineres seks innsatsområder som er førende for hele gjennom-

gangen av de mange muligheter og utfordringer i kapittel 5. Mens det deretter konkre-

tiseres i kapittel 7 fire innsatsområder for valgperioden (her menes vel planperio-

den?). Dette oppleves som uoversiktlig når det gjelder å følge og forstå oppbyg-

gingen/innholdet i de forskjellige innsatsområdene. En måte å hjelpe leseren på er å 

lage en innledende tekst som beskriver helheten i oppbyggingen av planstrategien. 

 

− Til sist ønsker vi å påpeke at det er viktig at Nordland fylkeskommune for fremtiden 

bør sikre en grundig behandling av plandokumenter, ved at det gis tidsfrister / hø-

ringsfrister som gir rom for en grundig behandling også hos høringsinstansene. 


